
Acta Dimarts 20 de desembre de 2016 

 

Presents 15 pares/mares de l'escola 

 

 

Funcionament de l'ampa 

Davant el dubte sobre el funcionament de l’Ampa, informem de que les assemblees son 

trobades que es fan anualment obertes a totes les famílies sòcies de l’AMPA i on es 

tracten temes comuns de l’escola i de l’Ampa i s’entrega l’estat de comptes anual.  

 

Per una altra banda l’Ampa fa reunions mensuals (juntes) que habitualment son en 

horari nocturn (21.00). Aquestes reunions serveixen per organitzar i coordinar totes les 

activitats que porta a terme l’Ampa a l’escola. Sorgeix la proposta de fer aquestes 

reunions en una altre horari de tarda. Es valorarà la possibilitat de fer un canvi d’horari 

si d’aquesta manera augmenta la participació de les famílies. 

  

Propostes 

Es proposa arran del mercat que han fet els de 6e en col·laboració amb Sant Rafael i el 

Bernat Metge, establir contacte amb la coordinadora de entitats VERN per veure si es 

pot establir una col·laboració per futurs anys pel alumnes de 5e i 6e de cara a organitzar 

actes que els permetin recaptar diners pel viatge. 

 

Es decideix valorar i es comunicarà als delegats de 5e per què ho diguin al pares per si 

ho volen fer de cara al curs que ve que els seus fills faran 6e. Si no surten pares de 5e 

que vulguin establir la col·laboració no es portarà a terme, donat que l'AMPA es troba 

amb una quantitat important de tasques a portar a terme i ens falta la participació de 

families col·laboradores. Aquest any hem començat a col·laborar amb l’associació de 

veïns de la Palmera i l’ACR la Palmera i no ens podem comprometre amb més entitats 

si després ningú es pot ocupar d’assistir a les reunions i actes proposats per les entitats. 

 

Estem a l'espera de rebre més informació de com funciona la coordinadora d'entitats per 

informar. 

 

Es demana si es pot programar alguna activitat més tard de les 18h, per donar 

oportunitat a altres pares de participar. Valorarem la proposta. 

 

Biblioteca 
Només es van presentar 3 pares/mares voluntaris per obrir la biblioteca , és insuficient 

per obrir la biblioteca totes les setmanes, ja que el mínim per obrir la biblioteca són 4 

pares, un per vigilar la porta, un per fer els préstec, un altre que ajudi als nens  i un altre 

de suport. 

 

Per això des de la vocalia d'educació s'ha decidit que s'obrirà cada 15 dies(previst per al 

febrer, desprès de les reunions de formació amb l'escola) , per que en total són 7 pares 

per obrir la biblioteca i es demanarà una altra vegada voluntaris. 

 

Es proposarà que si s'ajunten grups de 4 pares/mares que vulguin obrir la biblioteca 

encara que sigui un altra dia que no sigui dimecres a la tarda, es parlarà amb l'escola per 

fer-ho possible. 

 



Es tornarà a fer una circular i s'enviarà a través de les delegades 

 

Samarretes 

 

S'acorda fer el repartiment en principi la setmana del 6 al 10 de febrer 

Farem un doodle entre les vocalies per saber qui pot venir a repartir les samarretes 

segons el dia de la setmana. 

 

S'ha fet una llista amb les famílies sòcies de l' AMPA, els responsables dels nens hauran 

de venir a buscar-les amb el DNI original a la ma i firmar la recollida. Només es donarà 

als fills que estudien al centre. 

 

Les samarretes dels adults es vendran per 5€  i es podran pagar la mateixa setmana en 

efectiu, fora d'aquesta setmana s'haurà de fer per ingrés al compte del AMPA. 

 

S'informarà a les famílies un cop tinguem les dates fixes i la gent assignada per repartir. 

 

Jornada Continuada 

 

Informem de que l’escola durant aquest trimestre organitzarà diverses reunions per 
transmetre a les famílies la possibilitat de que s’implanti la jornada continuada a 
l’escola a partir del proper curs. 
 

Comptes 2015 

 

S'aproven el pressupostos del 2015 un cop revisat amb el tresorer. 

Es revisen el comptes de 2016 fins a  1 de desembre i es convocarà una propera 

assemblea el 2017 per aprovar el comptes de 2016 un cop acabat l'any natural. 

 

Altres 

 

Es comenta que  encara no ens hem posat en contacte amb la gent que es va presentar 

voluntària per col·laborar amb l' AMPA, i que alguns tenen la sensació que ens hem 

oblidat d'ells. 

 

La llista que teníem es va entrar aquesta mateixa setmana en el correu del AMPA i 

estem en el tema , abans s'han tractat altres temes i no hem donat a l'abast, intentarem 

subsanar l'error el més aviat possible. 

 

 

 

 

 


